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Tid til behandling 

Skægklip:     

Opgave 1 Skægklipning  30 min 

    

Herre klip:   

Opgave 2 Herre klipning  45 min 

 Kemisk behandling  75 min 

 Styling  25 min 

Herre trend 

klipning:                             
   

Opgave 3 
Herre Trend klipning  

Finger styling 
        

              45 min 

              10 min 

    

    

Opgave 1 - personlig model   

Opgave 2 – personlig model  

 Opgave 3 - personlig model  
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Tid til behandling 

    

Dame Trend Klipning med arbejdstegning:  

 
 

 

Opgave 4 Trend klip     60 min 

    

 Styling  20 min 

    

    

Dameklip og coloration med brug af teknikker til balayage og/eller 

reflekser/folie og brush: 

Opgave 5    

 

Coloration med brug af 

teknikker til balayage og/eller 

reflekser/folie og Brush 

 

 

180 min 

 

Omfrisering: 
  

 

 Omfrisering                                               45 min 

    

   

    

    

    

Opgave 4 – personlig model 

Opgave 5 – personlig model 
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Følgende karakterer skal afgives og indføres på hovedlisten 
Opgave 1 Herre skægklipning 1 karakter 

Opgave 2 Herre klip  1 karakter 

Opgave 2 Herre Kemisk behandling 1 karakter 

Opgave 2 Styling 1 karakter 

Opgave 3 Herre trend klipning 1 karakter 

Opgave 4 Dame trend klipning med styling  1 karakter 

Opgave 5 

 

Coloration med brug af teknikker til balayge 

og/eller reflekser, Brush og Omfrisering 
3 karakter 

   

  

   

 Eksamens regler: 
Alle modeller skal være fyldt 16 år og møder på skolen senest 45 min. før disciplinens start. 

Ved mindre hold (under 8 elever) senest 60. min. før disciplinens start. 

Udlærte frisører, frisørelever på hovedforløbet, samt personer der går på, eller har gennemgået et 

privat frisørkursus, må ikke benyttes som modeller. 

 

Alle medbragte modeller er udelukkende mester og elevens ansvar.  

 

Ved prøvens påbegyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at 

prøven kan gennemføres forsvarligt. 

 

Såfremt en medbragt lodtrækningsmodel vil begrænse en elev i at udføre opgaven, kan den 

tilforordnede fra det faglige udvalg pålægge den elev, der har haft modellen med til selv at udføre 

opgaven på egen medbragte model. 

  

Elevens - samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring o.l. skal afholdes af 

læremesteren, men disse omkostninger skal inden prøvens afvikling først være aftalt med 

læremesteren, da eleven ikke alene kan tage beslutning om omkostninger, der kan faktureres til 

lærestedet. Alt materiale herunder produkter, personligt håndværktøj, værnemidler m.v., til brug 

ved prøven, skal medbringes fra praktikstedet.  

 

Ved klipningernes afslutning må der ikke benyttes hårsminke – dvs. hårgrænserne må ikke tegnes 

op med farveblyant eller sminke. I klippediscipliner skal hele håret klippes. I bedømmelsen indgår 

håndtering af alt værktøj og værnemidler i forbindelse med udførelsen af den enkelte disciplin. Hvis 

målbeskrivelsen ikke er overholdt, vil skuemestrene - efter samråd med det faglige udvalgs 

tilforordnede, vurdere ud fra det udførte arbejde, om der kan afgives en beståelseskarakter. 

 

Der må ikke medbringes notater til brug under prøvens afholdelse. 
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I alle discipliner, hvor der ikke indgår farvning i behandlingen, er det tilladt for eleven, at modellens 

hår er nyfarvet inden disciplinens start. Eleven kan i den forbindelse frit vælge farve og teknik, men 

behandlingen skal altid være udført hjemme i salonen inden prøvens start. 

 

Hvis eleven vælger en speciel tøjbeklædning til modellen, skal følgende altid overholdes:  

 

Modellens tøj skal være tilpasset disciplinen og skal altid kunne benyttes i et offentligt forum. Hvis 

tøjbeklædningen er anstødene, kan den tilforordnede vælge at iklæde modellen en frisørkappe.  

 

Svendeprøven er en duelighedsprøve. 

 

Karakteren gives ud fra den håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af prøven. 

 

Skuemestrene vil være til stede under opgavernes udførelse. 

 

Elever og modellers mobiltelefoner skal være slukket under prøvens afvikling. 

Under udførelse af prøven må der ikke bruges head set, Earpods m.v. 

 

 

Resultatet af prøven vil blive meddelt af de tilforordnede, til den 

enkelte elev og mester, umiddelbart efter prøvens afslutning. 
 

 
 

Svendeprøven = Frisørfagets prøve for praktikperioderne 
 

Gennemsnit i hver 

disciplin 

2,0 Bestået 

Gennemsnit i alle 

discipliner 

7,0 Bestået med ros 

Gennemsnit 8,0 Bestået med bronzemedalje 

Gennemsnit 9,5 Bestået med sølvmedalje 

Gennemsnit 12,0 Bestået med guldmedalje 
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Opgave 1 

 

Skægklipning 

 
Tid: 30 min. 

 

Personlig model 

 
Bedømmelse: 

1 karakter for skægklipning 

 

 

Skægkli 

 

Modellen skal have fuldskæg ved klipningens start. 

 

Skægget skal klippes med saks eller maskine og der må benyttes 

maskine med skærehoved op til max 2 mm. 

Kantafsætningen kan foretages med maskine eller saks/kniv. 

 

Skægget må ikke farves som skabelon inden klipningen. 

Det er tilladt at optegne skæggets design med blyant inden 

klipningen, dog skal dette gøres i klippetiden. 

 

Bedømmelse: 

 Eleven skal være i stand til at udføre en skægklip ud fra 

kundens ansigts- og hovedform. 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 
 

 

Opgave 2 
 

Herre klip med kemisk 

behandling og styling 

 

Tid: 45 + 75+ 25 min 

 

Personlig model 

 

 
Bedømmelse: 

1 karakter for klip. 

1 karakter for kemi 

1 karakter for styling. 

 

 

 
Skuemestre kan under hele 

opgaven, stille spørgsmål til 

eleven. 
 

 

 

 

 

 

Herreklip  

 

Du skal medbringe et portrætfoto (ca. 9x13) i farve af modellen. Der 

må ikke være sket ændringer af modellens hår, efter billedet er taget. 

Billedet opsættes på spejlet inden forbedømmelsen. 

 

Du skal på egen model udføre en kundevenlig frisørbehandling som 

skal indeholde klipning, kemisk behandling samt finish. Modellen vil 

blive forbedømt inden disciplinens start. 

 

Der skal ske en synlig forandring af modellens frisure. 

 

Bedømmelse klip: 

 

Eleven skal være i stand til at udføre en teknisk kreativ klip ud fra 

kundens ansigtsform, kundetype og hårkvalitet. 

 Udtyndingen skal være harmonisk og jævn ift. til den valgte 

klippeteknik og frisure 

 En evt. vægtlinje i frisuren skal være harmonisk og placeret 

korrekt på hovedet 

 Asymmetri skal være harmonisk og tydelig 

 Ydre designlinje skal være ren 

 Indre designlinje skal være ren 

 Der skal udvises rutine ift. Pivot Point (solid form, øget 

længde, graduering og uniform) 

 Kreativitet ift. de valgte klippeteknikker og modellen.  



SVENDEPRØVE i frisørfaget – foråret 2022-66 

 Frisørfagets Svendeprøvekommission                            
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 

 

Ved strukturbehandling: 

Der skal udarbejdes en diagnose seddel og ved hjælp af minimum 6 

spoler kan der udføres en struktur behandling. 

 

 

Bedømmelse ved strukturbehandling: 

 

 Diagnoseseddel er udfyldt korrekt i forhold til den valgte 

opgave 

 Der kan argumenteres for den teoretiske baggrund af opgaven 

 Krøltegning er spændstigt ift. Spolevalg og væskevalg. 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 

 

Ved Kemisk behandling 

Der skal udarbejdes en diagnose seddel og der skal udføres en 

coloration ud fra kundetype og hårkvalitet 

 

Bedømmelse ved Kemisk behandling 

 

 Diagnoseseddel er udfyldt korrekt i forhold til den valgte 

opgave 

 Der kan argumenteres for den teoretiske baggrund af opgaven 

 Ingen skjolder, farvekanter eller helligdage. 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 
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Herre styling  

Der skal udføres en styling som understøtter klipningen.  

 

Alle arbejdsredskaber er tilladt. 

Stylingsprodukter er tilladt. 

 

 

Bedømmelse styling: 

 

 

 Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens 

ansigtsform og størrelse. 

 Eleven formår at anvende den rette mængde produkt. 

 Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 
 

Opgave 3 

 
Herre Trend klip og 

fingerstyling 

 

Tid: 45+ 10 min. 

 

 

Personlig model 

 

 

 

 

 

 
Bedømmelse: 

Der gives 1 karakter for 

Herreklip og Fingerstyling. 

 
Den endelige karakter gives efter 
bedømmelse af styling 

 
Herre Trend klip og fingerstyling. 

 

Du skal udføre en trend klipning og styling på herremodellen. 

 

Hvis der anvendes klippemaskine, må der ikke anvendes 

afstandsmåler eller skærehoved over 2mm. 

 

Bedømmelse klipning: 

Eleven skal være i stand til at udføre en teknisk kreativ klip ud fra 

kundens ansigtsform, kundetype og hårkvalitet. 

 Udtyndingen skal være harmonisk og jævn ift. til den valgte 

klippeteknik og frisure. 

 En evt. vægtlinje i frisuren skal være harmonisk og placeret 

korrekt på hovedet. 

 Evt. asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 

 Ydre designlinje skal være ren. 

 Indre designlinje skal være ren 

 Der skal udvises rutine ift. Pivot Point. (solid form, øget 

længde, graduering og uniform). 

 Kreativitet ift. de valgt klippeteknikker og modellen.  

 Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens 

ansigtsform og størrelse 

 Eleven formår at anvende den rette mængde produkt i 

stylingen 
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 Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens 

ansigtsform og størrelse. 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven 
 

Opgave 4 

 
Dame Trend klip med 

arbejdstegning og styling  

 

 
Tid: 60+20 min. 

 
Personlig model 

 

 

 

 

 

 
Bedømmelse: 

Der gives 1 karakter for klip 

og styling  

 
Dame Trend klip med arbejdstegning og styling  

 

Du skal på personlig model udføre en trend klip på din dame model, med 

arbejdstegning samt styling. 

  

Du skal medbringe et portrætfoto (ca. 9x13) i farve af modellen. Der må 

ikke være sket ændringer af modellens hår, efter at billedet er taget. Billedet 

opsættes på spejlet inden forbedømmelsen.  

 
 

Bedømmelse:  
Eleven skal være i stand til at udføre en teknisk kreativ klip ud fra 

kundens ansigtsform, kundetype og hårkvalitet. 

 Udtyndingen skal være harmonisk og jævn ift. til den valgte 

klippeteknik og frisure. 

 En evt. vægtlinje i frisuren skal være harmonisk og placeret 

korrekt på hovedet. 

 Evt. asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 

 Ydre designlinje skal være ren. 

 Indre designlinje skal være ren 

 Der skal udvises rutine ift. Pivot Point. (solid form, øget 

længde, graduering og uniform). 

 Kreativitet ift. de valgte klippeteknikker og modellen.  

 Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens 

ansigtsform og størrelse 

 Eleven formår at anvende den rette mængde produkt 

 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, 

klædelighed, salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under 

udførelsen af prøven. 
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Opgave 5 

 
Coloration Balayage og 

eller reflekser/folie, Brush 

og Omfrisering. 

 

 
Tid: 180+45 min. 

 

 
Personlig model 

 
 

Bedømmelse: 

1 karakter for coloration 

1 karakter for brush 

1 karakter for omfrisering. 

 

 

 

Coloration med brug af teknikker til balayage og/eller 

reflekser/folie, brush og Omfrisering 

 

 
Du skal på personlig model udføre en kundevenlig frisørbehandling, som skal 

indeholde colorationbehandling hvor du skal anvende balayage og/ eller 

reflekser/folie teknikker med diagnoseseddel samt Brush og Omfrisering 

  

Du skal medbringe et portrætfoto (ca. 9x13) i farve af modellen. Der må 

ikke være sket ændringer af modellens hår, efter at billedet er taget. Billedet 

opsættes på spejlet inden forbedømmelsen.  

 

Håret skal have en længde på minimum 20 cm fra nakken. 

Der skal anvendes afblegning eller farve der lysner min 2 toner. 

Hvis håret i forvejen er farvet/afbleget skal der min. være en 

udvoksning på 15 cm. 

 

Bedømmelse coloration med brug af teknikker til balayage 

og/eller reflekser/folie: 

 

 Farven udføres ud fra kundetype, hårkvalitet. 

 Diagnoseseddel er udført korrekt ift. den valgte opgave.  

 Ingen skjolder, farvekanter, ingen pletter i hovedbund og 

helligdage. 

 Balayage er udført med bløde gradueret overgange mellem 

nuancerne og fremstår harmonisk i forhold til klipningen. 

 Reflekser/folie er udført så den fremstår harmonisk i forhold til 

klipningen. 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 

 

 

Brush: 

 

Brushing skal foretages med børste efter eget valg.  

Der må ikke benyttes nogen former for krølle- og/eller stylingsjern. 

Toupering må ikke anvendes. 

Alle stylingsprodukter er tilladt, dog skal frisuren være friserbar. 

 

Bedømmelse: 

 Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens 

ansigtsform og størrelse 

 Håret er gennemarbejdet. (Skællaget er lagt ned)  

 Eleven formår at anvende den rette mængde produkt 

 Frisuren er ikke fixeret med lak. 
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Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 

 

 

Omfrisering: 

 
Alle former for krølle/styling jern er tilladt. 

Der må benyttes hårtrenser. 

Alle styling og finish produkter er tilladt. 

 

Bedømmelse: 

 Frisurens størrelse er proportionel i forhold til modellens 

ansigtsform og størrelse 

 Eleven formår at anvende den rette mængde produkt 

 Asymmetri skal være harmonisk og tydelig. 

 

 

Ud over de beskrevne kriterier lægges der vægt på den 

håndværksmæssige kvalitet, akkuratesse, kreativitet, klædelighed, 

salgbarhed, opgavestørrelse og arbejdsrutine under udførelsen af 

prøven. 
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Kl. Program Tid  

8.00 
Velkomst ved Det faglige udvalg for Frisører 

 
10 min 

8.10 Opgave 1-Skæg Klipning Forbedømmelse af modeller   5 min 

8.15 Skægklipning 30min 

8.45 Oprydning 5 min 

8.50 Bedømmelse af skægklipning 30 min 

9.20 
Opgave 2 – Herreklipning med kemi 

Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet 
5 min 

9.25 Forbedømmelse af modeller  5 min 

9.30 Tid til hårvask hele klassen    20 min 

9.50 Klipning 45 min 

10.35 Oprydning 5 min 

10.40 Bedømmelse af klipning 45 min 

11.25 Kemisk behandling 75 min 

12.40 Oprydning 5 min 

12.45 Bedømmelse af Kemisk behandling 20 min 

13.05 Styling 25 min 

13.30 Oprydning 5 min 

13.35 Bedømmelse af styling 20 min 

13.55 Opgave 3 –Herre trend klipning 
Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet. 

5 min 

14.00 Forbedømmelse 5 min 

14.05 Tid til hårvask hele klassen 20 min 

14.25 Herre Trend klipning 45 min 

15.10 Oprydning 5 min 

15.15 Bedømmelse af klipning 45 min 

16.00 Finger Styling 10 min 

16.10 Oprydning 5 min 

16.15 Bedømmelse af Klip og Finger Styling 30 min 

   

K
L

A
S

S
E

 1
 –

 d
a

g
 2

 
Kl. Program Tid  

8.00 
Opgave 4 – Dame Trend klip med arbejdstegning og Styling 

Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet 
5 min 

8.05 Forbedømmelse 5 min 

8.10 Dame trend klipning med arbejdstegning 60 min 

9.10 Oprydning 5 min 

9.15 Bedømmelse af klipning 45 min 

10.00 Styling 20 min 

10.20 Oprydning 5 min 

10.25 Bedømmelse af styling 25 min 

10.50 

Opgave 5. Coloration med brug af teknikker til balayage 

og/eller reflekser/folie, Brush og Omfrisering. 

Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet 

      

      5 min 

10.55 Forbedømmelse 5 min 

11.00 Coloration og Brush 180 min 

14.00 Oprydning 5 min 

14.05 Bedømmelse af coloration og brush 45 min 

14.50 Klargøring 5 min 

14.55 Omfrisering 45min 

15.40 oprydning 5 min 

15.45 Bedømmelse af Omfrisering 30 min 

   

 

Offentliggørelse af resultat i tidsrummet kl. 15.30 til kl. 17.00 

 

 

 



SVENDEPRØVE i frisørfaget – foråret 2022-66 

 Frisørfagets Svendeprøvekommission                            
 

11 
 

 K
L

A
S

S
E

 2
 –

 d
a
g
 1

 

Kl. Program Tid  

8.00 
Velkomst ved Det faglige udvalg for frisører. 

 
10 min 

8.40 Opgave 1-Skæg Klipning Forbedømmelse af modeller   5 min 

8.45 Skægklipning 30min 

9.15 Oprydning 5 min 

9.20 Bedømmelse af skægklipning 30 min 

9.50 
Opgave 2 – Herreklipning med kemi 

Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet 
5 min 

9.55 Forbedømmelse af modeller  5 min 

10.00 Tid til hårvask hele klassen    20 min 

10.20 Klipning 45 min 

11.05 Oprydning 5 min 

11.10 Bedømmelse af klipning 45 min 

11.55 Kemisk behandling 75 min 

13.10 Oprydning 5 min 

13.15 Bedømmelse af kemisk behandling 20 min 

13.35 Styling 25 min 

14.00 Oprydning 5 min. 

14.05 Bedømmelse styling 20 min 

14.25 
Opgave 3 –Herre trend klipning 
Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet. 

5.min 

14.30 Forbedømmelse 5 min 

14.35 Tid til hårvask hele klassen 20 min 

14.55 Herre trend klipning 45 min 

15.40 Oprydning 5 min 

15.45 Bedømmelse af klipning 45 min 

16.30 Fingerstyling 10 min 

16.40 oprydning 5 min 

16.45 Bedømmelse af fingerstyling  30 min 

   

K
L

A
S

S
E

 2
 –

 d
a

g
 2

 
Kl. Program Tid  

8.30 
Opgave 4. -Dame Trens klip med arbejdstegning og styling 

Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet 
5 min 

8.35 Forbedømmelse 5 min 

8.40 Dame trend klipning med arbejdstegning 60 min 

9.40 Oprydning 5 min 

9.45 Bedømmelse af klipning 45 min 

10.30 Styling 20 min 

10.50 Oprydning 5 min 

10.55 Bedømmelse af styling 25 min 

11.20 

Opgave 5. Coloration med brug af teknikker til balayage 

og/eller reflekser/folie, Brush og Omfrisering 

Klargøring af model, portrætfoto i farver opsættes på spejlet 

      

      5 min 

11.25 Forbedømmelse 5 min 

11.30 Coloration og brush 180 min 

14.30 Oprydning 5 min 

14.35 Bedømmelse coloration og brush 45 min 

15.20 klargøring 5 min 

15.25 Omfrisering 45 min 

16.10 oprydning 5 min 

16.15 Bedømmelse af Omfrisering 30 min 

   

 Offentliggørelse af resultat i tidsrummet kl. 15.30 til kl. 17.30  

   

 


